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“ O Jornal interno do TRF5 é um belo exemplo de
persistência e continuidade. Completando agora seis anos
de vida e chegando ao exemplar de número 1.500, ele
mostra que nem a velocidade da internet nem as formas
mais avançadas de comunicação foram suficientes para
dispensar o impresso. Feito para o público interno, mas lido
também, pelo grande número de pessoas que diariamente

transita pelas dependências do TRF, esse exemplo de longevidade é uma
prova da competência da sua equipe de editores”.

Ivanildo Sampaio
Diretor de Redação do Jornal do Commercio/PE

“É com muita alegria que vejo o nosso Jornal TRF
Hoje alcançar a sua edição de nº 1500,
consolidando, a cada dia, o seu principal objetivo:
informar aos magistrados, servidores e
jurisdicionados, de maneira objetiva e dinâmica, o
que está acontecendo na Corte.”

Luiz Alberto Gurgel de Faria
Presidente do TRF5

“Trata-se de um veículo de comunicação de nossa Corte que
nos mantém informado sobre os acontecimentos internos e

nos obriga a uma consulta diária de seus informes, norteando
muitas das vezes nossas atitudes e providências a tomar”.

Francisco Barros Dias
Desembargador federal

“Neste dia da 1500ª edição do jornal
mural TRF5 Hoje, abraço a ideia de

valorizar um instrumento simples, mas
que cumpre muito bem a função de

comunicar ao público do Tribunal.
Felicito a todos que participaram do

seu lançamento, no dia 14 de abril de 2004, com
votos de muitas novas edições a partir de hoje”.

Joezil Barros
Presidente dos Associados em Pernambuco

Criado no dia 18 de
março de 2010, o TRF

na Tela, compilação
das principais

manchetes do jornal
mural TRF Hoje no

descanso de tela dos
computadores da

Corte, já conta com
74 edições.

“Em 2004, como Presidente do
Tribunal, buscando encontrar um
instrumento de comunicação
que, de forma ágil e econômica,
facilitasse a circulação das
informações, lancei o TRF Hoje.
A publicação diária resgatou a
melhor tradição dos jornais
murais para, numa linguagem
rápida e leve, divulgar notícias e
apresentar soluções bem sucedidas de
otimização do trabalho. Os seis anos de
vida do TRF Hoje são um marco para a
história do Tribunal. Fico feliz em ter
contribuído para sua criação”.

Margarida Cantarelli
Desembargadora Federal

“ O jornalismo impresso não
consegue se dissociar de
outros veículos de comuni-
cação. Tudo é informação.
Um jornal é a soma de
informação e credibilidade”.

Henrique Barbosa
Diretor de Redação da Folha de Pernambuco

www.trf5.jus.br
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“No dia 14 de abril de
2004, magistrados e
servidores do TRF5
se depararam com
um novo
instrumento para
a comunicação

interna da Corte, o TRF Hoje.
Passados seis anos, o TRF
Hoje continua cumprindo o
objetivo de divulgar as informações de
maior destaque relacionadas ao dia a dia
do Tribunal e do Judiciário brasileiro”.

O “TRF Hoje” chega à edição n.º 1500 e completa seis anos de circulação. Para marcar a data, a Divisão de Comunicação
Social preparou uma edição comemorativa com depoimentos de magistrados e jornalistas sobre o nosso jornal mural.

Julho


